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Το κτίριο του παλαιού δη-
µοτικού σχολείου της Επι-
δαύρου, που φιλοξένησε το 

∆εκέµβριο του 1821 τις εργασίες 
της Α’ Εθνοσυνέλευσης των Ελ-
λήνων, θα διαµορφωθεί µε χρη-
µατοδότηση του Κοινοβουλίου 
σε µουσείο, που θα στεγάσει και 
θα αναδείξει το ιστορικό και το 
αρχειακό υλικό της Α΄ Εθνοσυ-
νέλευσης, κατά την οποία συντά-
χθηκε η διακήρυξη της ανεξαρτη-
σίας της Ελλάδος και ψηφίστηκε 
το πρώτο Σύνταγµα της χώρας, 
τον Ιανουάριο του 1822.

Στον ιστορικό χώρο, ανήµερα 
της εθνικής επετείου, υπογρά-
φηκε η σύµβαση µεταξύ της Βου-
λής των Ελλήνων και του δήµου 
Επιδαύρου, από τον πρόεδρο 

της Βουλής Φίλιππο Πετσάλνικο 
και τον δήµαρχο Επιδαύρου Κώ-
στα Γκάτζιο, παρουσία του υφυ-
πουργού Περιβάλλοντος Γιάννη 
Μανιάτη, του βουλευτή Γιάννη 
Ανδριανού και σύσσωµου του 
δηµοτικού συµβουλίου Επιδαύ-
ρου.

Για τις εργασίες ανακαίνισης 
και διαµόρφωσης του κτιρίου σε 
µουσείο θα δαπανηθούν από το 
Κοινοβούλιο 100.000 ευρώ, ενώ 
ο πρόεδρος της Βουλής κατά την 
οµιλία του δεσµεύτηκε πως θα 
εξασφαλίσει επιπλέον χρηµατο-
δότηση περί τις 50.000 ευρώ, 
προκειµένου να πραγµατοποι-
ηθούν αισθητικές παρεµβάσεις 
στον περιβάλλοντα χώρο.

Ο πρόεδρος της Βουλής, µετα-

ξύ άλλων, σηµείωσε ότι η ανα-
καίνιση του κτιρίου από το Κοι-
νοβούλιο και η µετατροπή του 
σε µουσείο «ανταποκρίνεται στο 
χρέος µας να διασώσουµε την 
ιστορική µας µνήµη» και πρόσθε-
σε ότι «η Α’ Εθνοσυνέλευση της 
Επιδαύρου αποτελεί την πρώτη 
συλλογική πολιτική πράξη του 
αγώνα και σηµατοδοτεί την ανά-
γκη για πολιτική οργάνωση και 
για λήψη αποφάσεων στη βάση 
δηµοκρατικών αρχών».

Ο κ. Πετσάλνικος τόνισε πως 
«στόχος του έργου είναι να ανα-
δείξει στα µάτια των νέων γενεών 
την αξία της δηµοκρατίας και της 
ελευθερίας, θυµίζοντας τις θυσίες 
και τους αγώνες που χρειάστηκαν 
για την κατάκτησή τους». 

Τ ην απόφασή του να µην είναι 
υποψήφιος στις επερχόµενες 
εθνικές εκλογές ανακοίνωσε 

από το βήµα της Βουλής ο βουλευ-
τής της Ν∆ και πρώην πρόεδρος 
της Βουλής ∆ηµήτρης Σιούφας. Ο 
κ. Σιούφας εξελέγη στις τελευταίες 
εκλογές µε το ψηφοδέλτιο επικρα-
τείας της Ν∆, ενώ από το 1981 
εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Καρ-

δίτσας. Το ‘91-‘92, επί κυβερνήσε-
ως Μητσοτάκη διετέλεσε υφυπουρ-
γός ∆ηµόσιας Τάξης και το ‘92-‘93 
υπουργός Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. Το 2004, ανέλαβε 
υπουργός Ανάπτυξης της κυβέρνη-
σης του Κώστα Καραµανλή και µετά 
τις εκλογές του 2007 εξελέγη πρόε-
δρος της Βουλής των Ελλήνων έως 
τον Οκτώβριο του 2009.

Νέος δήµαρχος θα εκλεγεί τις 
επόµενες ηµέρες στη Βουλιαγ-
µένη, σε αντικατάσταση του 

Γρηγόρη Κασιδόκωστα που παραι-
τήθηκε, λόγω σοβαρού προβλήµατος 
υγείας. Ο κ. Κασιδόκωστας που υπέ-
στη βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο τον 
περασµένο Αύγουστο υπήρξε για 25 
χρόνια δήµαρχος Βουλιαγµένης και 
εξελέγη δήµαρχος του Καλλικρατικού 
δήµου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης 
στις τελευταίες δηµοτικές εκλογές.

Ο αναπληρωτής δήµαρχος Σπυ-
ράγγελος Πανάς χαρακτήρισε την 
παραίτησή του «πράξη ευθύνης», κα-

θώς επιταχύνει τη διαδικασία εκλο-
γής νέου δηµάρχου. Ο κ. Πανάς εξέ-
φρασε την πρόθεσή του «µε αίσθηµα 
ευθύνης» να συνεχίσει το έργο του 
κ. Κασιδόκωστα «φιλοδοξώντας µαζί 
µε τα υπόλοιπα στελέχη της Ανεξάρ-
τητης Κίνησης να υλοποιήσουµε το 
όραµά του και να καταστήσουµε το 
δήµο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης, 
δήµο πρότυπο για την Αττική και την 
υπόλοιπη Ελλάδα». Εντός 15 ηµε-
ρών, η πρώτη σε ψήφους δηµοτική 
σύµβουλος Γεωργία Μαρτίνου θα 
κινήσει τις διαδικασίες προκειµένου 
να εκλεγεί ο νέος δήµαρχος.

Παραιτήθηκε ο δήµαρχος 
Βουλιαγµένης 

Δεν θα είναι υποψήφιος 
ο Δημήτρης Σιούφας
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Μουσείο της Α’ Εθνοσυνέλευσης 
στην Επίδαυρο

Ο Γρηγόρης 
Κασιδόκωστας


